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Heere = Eigenaar 
-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 

Catechismus Zondag 13 Vraag en Antwoord 34 
 

 
Bij Zijn geboorte krijgt de Zoon van God  

de Naam Jezus - Zaligmaker (Zondag 11). 
Hij wordt ook genoemd: Christus - Gezalfde (Zondag 12). 

Een andere Naam is: Heere. 
Wat betekent die Naam? 

Zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus legt het uit. 
 
 

Binnenkomer 
Haal een aantal voorwerpen uit de slaapkamers (gezinsmoment thuis) of uit de 
laatjes (objectles school) van de kinderen. Leg ze onder een handdoek op tafel. Haal 
een voorwerp eronder vandaan. Laat dat zien en vraag: wie is de eigenaar hiervan? 
Geef het terug, waarbij je een opmerking maakt als: omdat het jouw eigendom is, 
krijg je het terug. Haal zo één voor één de voorwerpen tevoorschijn en geef ze terug 
aan de eigenaar. 
 
 

Bespreken 
- Wanneer ben je de eigenaar van iets? (Als het van jou is. Als jIJ het gekocht hebt of 
als iemand anders het voor jou gekocht heeft en jij het gekregen hebt) 
- Hoe noem je dat wat van jou is? (Je eigendom) 
- Pak een schrift met een naam erop of een boek met een naam erin. Hoe kun je zien 
wie de eigenaar is? (Aan de naam die erop of erin staat) 
De Heidelbergse Catechismus heeft het ook over Eigenaar en eigendom. 
 
 

Bijbel erbij 
- Lees Vraag en Antwoord 34 uit de Heidelbergse Catechismus en/of bespreek 
dit gedeelte met behulp van de volgende vragen: 

1. Welke Namen van de Zoon van God hebben we al gehad? (Jezus = 
Zaligmaker, Christus = Gezalfde) 
2. Welke Naam behandelt de Catechismus nu? (Heere) 
3. Wat betekent deze Naam? (Eigenaar) 
4. Wat is Zijn eigendom? (De mensen die Hij met Zijn bloed gekocht heeft) 
5. Van wie waren zij eerst het eigendom? (Van de zonde en de duivel) 
 
 

Bezig 
Om te laten zien dat iets van jou is, zetten mensen er vaak een stempel met hun 
naam op of plakken ze er een sticker met hun naam in.  
Laat de kinderen een stempel of sticker maken met hun naam erop.   
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Je kunt er ook voor kiezen de stempelkleurplaat bij Zondag 13 Vraag en Antwoord 34 
(zie www.bijbelsopvoeden.nl onder Catechismus) te laten inkleuren en versieren. 
 

 
 
 

Besluiten 
Eindig met het gebed om een eigendom van de Heere Jezus te zijn. Hij heeft 
geleden en is gestorven. Met Zijn bloed heeft Hij betaald. Daarom kunnen zondige 
mensen van de zonde en de duivel verlost worden en Zijn eigendom zijn.   
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